
 

 

 

 

Gezondheidsdagen   |   Leefstijl coach   |   Sportactiviteiten   |    Adviezen bedrijfsrestaurants 

 

Bezoekadressen: Drechtlaan 1     2451 CJ  Leimuiden   <  >  Wiegerbruinlaan 8a     1422 CB  Uithoorn   

Tel 0172 - 50 68 47   Mob 06 -100 95 999    Fax 0172 - 50 80 56 

E-mail: info@fitopjewerk.nl    Internet: www.fitopjewerk.nl 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

De  gezondheid  van werknemers  staat  hoog  op  de  agenda,  zo  blijkt  uit  de  recente  plannen  van 
verzekeraars, werkgeversorganisaties en vakbonden. Er zijn  immers belangrijke voordelen te halen. 
Een gezond bedrijf heeft een lager ziekteverzuim, 
productievere  werknemers  en  een  stimulerend 
werkklimaat. 

De  praktijk  is  echter  lastig:  zittend  werk,  een 
drukke baan,  stress, overwerken, onregelmatige 
diensten, vaak een  snelle hap en geen  tijd voor 
beweging.  Het  zijn  allemaal  factoren  die  een 
negatieve  invloed  kunnen  hebben  op  de 
gezondheid. Dat een gezonde  leefstijl   belangrijk 
is dat weten we inmiddels wel. Maar hoe krijg je 
nou  je  personeel  gemotiveerd  om  gezonder  te 
gaan  leven?  En,  minstens  zo  belangrijk,  hoe 
ondersteun je ze daarin zodat ze het ook volhouden.  

Gebruik maken  van  de  diensten  van  Deli  Line  is  een  investering  die  zichzelf  ruimschoots  terug 
verdient. 

De voordelen voor uw medewerkers:  De voordelen voor uw organisatie: 

Even voorstellen 

Mag  ik mij  even  voorstellen? Mijn  naam  is 
Bernadette Blauwhoff, eigenaar van Deli Line 
met vestigingen in Leimuiden en Uithoorn.  

Wij begeleiden  al  jaren met  succes mensen 
naar  een  gezondere  leefstijl.  Dat  doen  we 
door  ze  te  coachen  aan  de  hand  van  een 
persoonlijk  voedings‐  en  bewegingsplan. 
Onder  de  naam  ´Deli  Line  Fit  Op  Je Werk´ 
doen we dat ook bij bedrijven.  

Fitte medewerkers zijn minder vaak ziek en productiever!

Hallo 

een betere gezondheid 

vernieuwde energie 

positief zelfbeeld, meer zelfvertrouwen

laagdrempelig 

een lager ziekteverzuim 

productievere medewerkers 

energieke en representatieve uitstraling

kostenbesparing 

team spirit, betere sfeer  team spirit, betere sfeer 

    Waarom een Gezondheidsdag binnen uw bedrijf een goed idee is. 

Z.O.Z. 
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Deli Line Fit Op  Je Werk organiseert Gezondheidsdagen bij bedrijven. Tijdens zo´n Gezondheidsdag 
bieden  wij  een  doorlopend  programma  waarin  uw  medewerkers  binnen  kunnen  lopen  voor 
workshops, gezondheidstests, ontspannende momenten en/of sportieve activiteiten. Ook kunnen wij 
presentaties  verzorgen  voor  groepen medewerkers. De  inhoud  van  het  programma  en  de  timing 
ervan stemmen we geheel op uw wensen af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De  Gezondheidsdag  is  een  evenement  op  zich, maar  ook  een mooie  gelegenheid  voor  u  en  uw 
personeel  om  met  ons  verdere  programma  kennis  te  maken.  Vrijblijvend  en  zonder  verdere 
verplichtingen.  

Met een Gezondheidsdag zet u op een originele manier de gezondheid van uw medewerkers op de 
agenda. Uw personeel zal de Gezondheidsdag als positieve aandacht voor hun welzijn ervaren.      

 

 
Uit ervaring weten we dat de Gezondheidsdag voor werknemers net dat duwtje in de rug kan zijn dat 
ze nodig hebben om nu eens serieus werk te maken van een gezondere leefstijl. Het is laagdrempelig 
en een ideale kennismaking met de individuele begeleiding die Deli Line biedt op de werkvloer. Dit is 
een programma op maat onder begeleiding van onze leefstijl coach, aangeboden op tijden dat het u 
en uw medewerkers schikt. 

Meer  informatie  vindt  u  op www.fitopjewerk.nl   Ook  kunt  u  bellen  naar  onderstaande  telefoon‐
nummers of mailen naar info@fitopjewerk.nl.  

Graag tot ziens.  
 
Met vriendelijke groeten, 

 

Bernadette Blauwhoff 

Mogelijke ingrediënten van de Gezondheidsdag:   

1. Een (BRAVO) gezondheidstest waarin onder meer gecheckt wordt wat de deelnemer graag wil 
verbeteren. Aan bod komen: voeding, beweging, ontspanning, leefstijl. 

2. Een gewichtscheck met meting van ook vocht, vet‐, spier‐ en botmassa. Vaststelling echte 
(metabolische) leeftijd en past het gewicht bij de persoon. Naar wens ook bloeddrukmeting. 

3. Conditietest. Desgewenst wordt een plan gemaakt hoe de conditie te verbeteren. 

4. Voor de ontspanning: stoelmassages en naar wens ontspanningsoefeningen. 

5. Naar wens gezonde lunch of hapjes.  

6. Workshops met thema’s op het gebied van voeding, maar ook met ruimte voor uw specifieke 
voorkeuren. 

Een Gezondheidsdag is motiverend, ontspannend en informatief! 

Individuele begeleiding door onze leefstijl coach

TIP:  De  gezondheidsdag  is  ook  een  leuke 
invulling  voor  een  dag  met  een  speciaal 
thema,  zoals  de  dag  van  de  verzorging,  
secretaressedag,  bij een open dag, etc. 


